
وجعلوا ينظرون إىل  ،وجعلوا يشاهدونه الناس ينظرونه فوقهم كأنه ظلة سجدوا، سجدوا خوفا من اهللا عزوجل

وهلذا ذكر بعض أهل العلم أم يرون إن أفضل  ؛عنهم ن إىل اهللا سبحانه وتعاىل بأن يرفعاجلبل وهم يتضرعو 

أن يسجدوا وعيوم إىل السماء يقولون هذه  ،يسجدون وعيوم إىل السماء أنالسجدة يسجدون هللا ا 

 )) ورفعنا فوقكم الطور ((  بقى رافع رأسه كذا السجدة أجنانا اهللا ا فهي أشرف سجدة عندنا فإذا سجد

ما  )) خذوا ما آتيناكم ((فعل أمر وهو يف حمل نصب مقوال لقول حمذوف أي قلنا  )) خذوا ((ديدا هلم 

؟ به ا آتيناكم أيش املرادمبواملراد  ؛الثابتة والنشاط القوة يف التنفيذ فاجلد العزمية ؛اطأعطيناكم بقوة أي جبد ونش

فأمروا بأن يأخذوا  ؛املراد أمر بالسمع وليس مسع األذن ولكنه مسع االنقياد واالستجابة )) واسمعوا ((التوراة 

  . يستجيبوا وينقادوا  ،بالتوراة بقوة وأن يسمعوا

فما مسعوا السمع الذي  ؛مسعنا بآذاننا وعصينا بأفعالنا ـ ذ باهللاو عـ أ )) قالوا سمعنا وعصينا ((وكان اجلواب: 

    طلب منهم ولكنهم استكربوا عنه.

وقال  )) سمعنا وعصينا ((ظاهر اآلية الكرمية أم قالوا ذلك لفظا  )) سمعنا وعصيناقالوا  ((وقوله تعاىل: 

وأم مل يقولوا  ،فيكون التعبري بالعصيان هو عبارة بأفعاهلم ،بألسنتهم وعصوا بأفعاهلم )) قالوا سمعنا ((بعضهم 

 )) سمعنا وعصينا ((ولكننا نقول ردا هلذا القول ما املانع أن يقولوا  )) عصينامل يقولوا  )) عصينا ((بألسنتهم 

الذين استطاعوا الذين جترؤا أن  ؟)) أيش املانع لن نؤمن لك حتى نرى اهللا جهرة وهم الذين قالوا ملوسى: ((

سمعنا  (( وايقول ))؛ سمعنا وعصينا ((يتجرؤون أن يقولوا  )) لن نؤمن لك حتى نرى اهللا جهرة ((يقولوا 

نعم؟ وكأن الذين قالوا إن املراد باملعصية هنا فعل املعصية وليس معىن أم قالوا بألسنتهم عصينا   )) وعصينا

الذي  ،هذا أمر يأخذ أنإم التزموا ذا واجلبل فوق رؤوسهم ومن كان هذه حاله نعم؟ ال ميكن أن  كأم قالوا

ال مانع ملن تكون النية اجلازمة اليت أظهروها  :ولكننا نقول ))؛ سمعنا وعصينا ((فوقه جبل ما ميكن أن يقول 

    .ال مانع أن يكون حقيقة يف املوضوعالتهديد بعد أن رفع عنهم هذا 

وإن شئت فقل اخلروج عن الطاعة هذا العصيان هو اخلروج عن  ؛وما هو العصيان؟ العصيان هو خمالفة األمر 

 ؛الطاعة سواء ذلك يف خمالفة املأمور أو يف فعل احملظور أفهمتم؟ املعصية تكون يف ترك املأمور ويف فعل احملظور

ومن زنا وسرق أو شرب اخلمر  فهو  ؛اهللا ورسولهفمن ترك اجلماعة وهي واجبة عليه فهو عاصي نقول أنه عصى 

  .أيضا عاص هللا ورسوله

إنه  :قال بعضهم )) أشربوا في قلوبهم (( ـ )) أعوذ باهللا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل (( 

     ومعىن  ؛ألن العجل نفسه ال ميكن أن يشرب القلب ؛على تقدير مضاف أي أشربوا يف قلوم حب العجل



ج ز تبه كما مي زجتمج به القلب وال ال؟ از تمالقلب نعم؟ إذا اأنه جعل هذا احلب كأنه ماء سقي به  ))أشربوا  ((

ا املدر هذه الطني اليابسة يسمو ....ه؟رفتعرفه؟ سيد من يع سعيدتعرفون املدر يا  ؛ملدر إذا أشرب إياهبااملاء 

  إمنا الطني اليابس ميسى مدرا ؛عاميةو ألغة العربية  هي يأدر عندنا الناس اجلمر ما 

  يسمى مدرا؟. ةالطني احلمر  الطالب:

   ؛ةما هو شرط احلمر  ،ال  الشيخ :

  ال عندنا الطني احلمر يسمونه مدرا غري الطني هذه: الطالب

أشرب به العجل ولكن عرب أن هذا القلب  ـ ياذ باهللاعوالـ املهم أم  ؛سمى مدريال كل طني يابس  الشيخ :

  ألنه أبلغ كأن نفس العجل دخل يف قلوم وهذا أبلغ والعياذ باهللا .  ؛بالعجل عن حبه

ولكن من بالغة القرآن أن  ؛من الذي أشرب هذا يف قلوم؟ اهللا سبحانه وتعاىل )) أشربوا في قلوبهم ((قوله: و 

وقال  ، ) والشر ليس إليهألن النيب عليه الصالة والسالم يقول: (  ؛ما يكرهه اهللا يعرب عنه غالبا للبناء اهول

 ((        : )) الشر قالوا وأنا ال ندري أشر أريد بمن في األرض أم أراد بهم ربهم رشدااهللا عن اجلن: (( 

لوم العجل وهذه فتنة أشربوا يف ق ـ والعياذ باهللاـ املهم أن هؤالء  ؛ما نسبوه إىل اهللا والرشد نسبوه إىل اهللا )) أريد

أن يشرب يف قلب املرء ما ال يرضاه اهللا والعياذ باهللا فإن هذا من أعظم الفنت سواء كان حب معبود أو حب 

حب النكاح قد يشرب يف قلب  ؛وحب املال قد يشرب يف قلب املرء حىت ينسى به مصاحل دينه ودنياه ؛مطلوب

لي العبد بالبالء ألنه يبتفاهللا سبحانه وتعاىل قد  ؛وعلى هذا فقس ـ باهللا والعياذـ املرء حىت يوقعه أحيانا يف احلرام 

سببية أي بسبب كفرهم )) والباء هنا لل بكفرهم أشربوا في قلوبهم العجل ((وهلذا قال:  ؛أهل ألن يبتلى بذلك

مث أشربوا  ،فصاروا كفارا به ؛اإلمث قبل أن يقعوا فيه نووا قد ـ والعياذ باهللاـ ألم  ؛على عبادة العجل باهللا السابق

إنما فتنتم  يا قومقال هلم هارون عليه الصالة والسالم: ((: يف قلوم العجل حىت صاروا ال ميكن أن يتحولوا عنه

لكن ماذا كان  ؛)) مع أن هارون كان وكيال وخليفة ملوسى ن فاتبعوني وأطيعوا أمريبه وإنما ربكم الرحم

)) أصروا والعياذ باهللا ألنه أشربوا يف قلوم  يه عاكفين حتى يرجع إلينا موسىلن نبرح عل جوام هلارون؟ ((

   العجل بكفرهم.

أو  ،خياطب اهللا من ؟ موسى؟ خياطب النيب صلى اهللا عليه وسلمقل ))  قل بئسما يأمركم به إيمانكم((  

إيمانكم إن  به بئسما يأمركم  خياطب كل من يصح توجيه اخلطاب إليه أي قل أيها املخاطب أو قل أيها النيب ((

  ال متصرف؟ إهنا فعل ماض جامد و  )) بئس (()) كنتم مؤمنين 

  جامد: الطالب



  تعرف يا وليد اجلامد وغري اجلامد ؟ الشيخ : 

  نعم : الطالب

  ويش اجلامد؟  الشيخ :

  تصرفياجلامد الذي ال  الطالب: 

  مثل؟   الشيخ :

   ؛بئس الطالب:

  ؟ىعس  الشيخ :

  ؛جامد ىعس الطالب:

  جامد وليس  أنه  صلاألي ولكنه أو يعس وابعضهم يقول مثل قد  يعس الشيخ :

  : جامد الطالب

ويش إعراب ما ؟ هذه نكرة يف  )) بئس ما (( :نعم؟ وقوله فعل ماض جامد يراد به إنشاء الذمطيب الشيخ :

بئس ونعم وما  و ؛بئس شيئا يأمركم به إميانكم :يعين ؛متييز على كونه حمل نصب مبين على السكون النصب

يعين إذا كان عبادة  ؛عليه السياق أي بئس شيئا يأمركم به إميانكم عبادة العجل دل حمذوف أشبههما حيتاج إىل 

ال بأمر قبيح؟ بأمر قبيح يعين أين إميانكم وأنتم قد إو رشد  أمركم بأمر مالعجل هو مقتضى إميانكم فهل إميانك

طيب   أما هذا اإلميان الذي زعمتموه هو الذي حبب إليكم عبادة العجل وعبدمتوه.و قلوبكم العجل أشرب يف 

ال ال؟ أي نعم حقيقي ألنه سبق أنه ال يوجد يف القرآن كلمة جمازية بناء على إإسناد األمر إىل اإلميان حقيقي و 

يعين فأمر اإلميان هلم  ؛اق وقرائن األحوالوأن معانيها تفهم من السي ،أن الكلمات يف نفسها ليس هلا معان ذاتية

امليل إليه واحلرص على  يقتضي ايشمثال أنت حتب هذا الشيء حبك إياه  ؛ما يقتضيه اإلميان ما يقتضيهمعناه 

فرة منه والبعد عنه وأن ال تتوصل إليه بأي سبب من تكره هذه الشيء حبك إياه يقتضي الن ؛احلصول عليه

أمرهم بأمر ال يقتضيه  أم مؤمنون الذي يزعمونههذا فإميام  ؛ياذ باهللا بالعجل صاروالعـ  فحبهم  ؛األسباب

يعين إن كنتم  التحدي)) هذه شرطية للجنس واملقصود ا  إن كنتم مؤمنين وقوله: (( اإلميان وهو عبادة العجل.

 )) إن كنتم مؤمنين ((طيب وإمنا قال سبحانه وتعاىل:  ؛مؤمنني حقيقة فكيف يأمركم إميانكم ذا العمل القبيح

)) فهل الذي أنزل  وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل اهللا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ألنه ذكر عنهم حني سبق ((

فإذا كنتم مؤمنني حقيقة فلماذا يأمركم اإلميان ذا الفعل  ؛دوا العجل؟ ال ما أنزل عليهم ذلكعليهم أن يعب

  بيح الذي هو عبادة العجل. الق



  ؟ ))ما  ((إعراب   الطالب:     

  متييزا نكرة مبنية على السكون يف حمل نصب على أا إ الشيخ :

  ؟ملاذا: متييز الطالب

   نعم؟ )). . . قل إن كانت فاعل بئس حمذوف. مث قال اهللا تعاىل: (( ؛متييز للفاعل احملذوف  الشيخ :

  ؟...........: الطالب

ما هو املراد به ترك العمل وهو الذي دعى الذين  ،ما هي بعيدة واآلية رجحنا أن القول هذا حقيقة الشيخ :

فالبد أن هذا  ؛واجلبل فوق رؤوسهم )) سمعنا وعصينا ((ذهبوا أنه عبارة عن ترك العمل قالوا ما ميكن أن يقولوا 

ما يهمه ما يذكرون الذي  الكالم ارتفع عنه قال هذاإذا  ألنه ما قلنا ذلك ؛عاناملنقول هذا ما هو املراد به ولكن 

   حصل هلم من قبل.

  شيخ تقدير ما نقدر الشيء الذي أمر به؟: الطالب

   شيئا ألن التمييز البد أن يكون نكرة ما يأيت معرفة. ،ال  الشيخ :

          دون الناس فتمنواقل إن كانت لكم الدار اآلخرة عند اهللا خالصة من  قال اهللا تبارك وتعاىل: ((   

هل كان  )) إن كانت لكم الدار اآلخرة عند اهللا خالصة (( )) قل إن كانت لكم الدار اآلخرة (())  الموت

  ال ناقصة؟ إهنا تامة و 

  تامة؟  ؛ناقصة، تامة الطالب:

 ((      وتكون  )) لكم الدار ((وأين خربها ؟  جيوز أن يكون خربها اجلار وارور يف قوله:  ؛ناقصة الشيخ :

وجيوز أن تكون خرب خالصة قل إن كانت  ؛حاال من الدار يعين حال كوا خالصة من دون الناس ))صة خال

 )) اآلخرة قل أن كانت لكم الدار ((يقول اهللا:  ؛واملعىن واحد؛ .نعم؟ من دون الناس لكم الدار اآلخرة خالصة

 لن تمسنا النار إال أياما معدودة ألم قالوا: (( ؛وإمنا قال ذلك أو أمر أن يقول ذلك ،واملراد بالدار اآلخرة اجلنة

الذي يقول هذا الكالم ويش يدعي ؟ يدعي  ،حنن يف اجلنة هذا كالم اليهودنكون )) وبعدها ختلفوننا يف النار و 

يقولون إن اهللا فضلنا على  ؛روهلذا اليهود يدعون أم شعب اهللا املختا ؛أن الدار اآلخرة له من دون الناس

يام معدودة مث خيرج إىل أل هادخلو يستحقون النار امل ....وأم  ،ويدعون أن اآلخرة هلم من دون الناس ،العاملني

 ((ألن معىن  ؛)) فسروها بأا خاصة خالصة عند اهللا قل إن كانت لكم الدار اآلخرة فاهللا يقول: (( ؛اجلنة

 ؛اليت ال يشوا شيء مبعىن ال يشاركه فيها أحد )) معناه خالصة املراد بالـ((أن أي خاصة وحيتمل  )) خالصة



 .                                                                                     واملعنيان مؤدامها واحد

  ويش إعراب الفاء ؟  من ؟الفاء يا غا )) فتمنوا ((وقوله: 

  الشرطجواب  الطالب:

وقد  ؛جواب أيش وهو؟ إن كانت وإمنا احتيج إىل ربط اجلواب ا ألن الفعل الذي بعدها فعل أمر الشيخ :

بية وجبامد ومبا وقد : امسية طل الفاء ربط اجلواب بالفاء يف سبعة مواضع نعم؟ ستة مواضع ربطإنه جيب  :قالوا

                                                                                  . جيب أن تقرتن بالفاء  سبعة مواضع وبلن وبال....

إذا   هألن ؟والتمين أيضا طلب حصول احملبوب وال ال؟ كيف ذلك ؛أي اطلبوا حصوله )) تمنوا الموت ((وقوله: 

يش يتمىن؟ أن و كانت لكم الدار اآلخرة عند اهللا خالصة من دون الناس فالدار اآلخرة خري من الدنيا واإلنسان 

قدمي متهدم ختشى منه أن يسقط عليك هل تقول ليتين أسكن يف بيت لو كنت يف بيت  ؛ينتقل إىل ما هو خري

فإذا كنت  ؛الشك خري من الدنيابرة هلم فاآلخرة وإذا كانت اآلخ ،اآلخرة لنا :هؤالء يقولون ؛تقول ذلك ؟جديد

  .  ؛هلم يترى أن اآلخرة لك فإنك يلزمك أن تتمىن املوت لتصل إىل ما هو خري عرفتم؟ وهذا حتدي حتد

)) ألن اهللا  وال يتمنونه أبدا)) وكذلك يف سورة اجلمعة قال: ((  ولن يتمنوه أبدا وهلذا قال اهللا تعاىل هنا: ((

م حيبون الدنيا أكثر من اآلخرة كما سيأيت فيما أإذا  ؛يعلم أم لن يتمنوه فتحداهم به ألم ما ميكن يتمنوه

وظاهر اآلية الكرمية على ما شرحنا اآلن أن اهللا أمر نبيه أن يتحداهم بأنه إن كانت الدار اآلخرة لكم كما  ؛بعد

الذي رجحه ابن جرير وكثري من  وهذا ال شك هو ظاهر اآلية الكرمية وهون فتمنوا املوت لتصلوا إليه و معز ت

أي فباهلونا ومتنوا املوت ملن هو كاذب  )) فتمنوا الموت ((وذهب بعض العلماء إىل أن املراد بقوله:  ؛املفسرين

عالوا فمن حاجك به من بعد ما جاءك من العلم فقل تكقوله تعاىل يف سورة آل عمران: ((   همنا فيكون هذ

)) فيكون  نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبينندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم 

ورجح هذا ابن كثري وضعف األول بأنه لو كان املراد أن  ؛املوت عن طريق أيش؟ عن طريق املباهلة متين معىن

ون أنتم أيضا إن كنتم تقولون إن الدار اآلخرة لنا فتمنوا أيضا علينا حنن ويقول يتمنوا حصول املوت لكانوا حيتجون

ألنكم أنتم أنتم متنوا املوت فهم يقولون  ؛ألن التحدي يكون إيانا بذلك ليس بأوىل من حتدينا إياكم به ؛املوت

ت أنتم أيضا تقولون إن الدار اآلخرة لكم وأن اليهود بعد بعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف النار فتمنوا املو 

فإن خير الناس  ( ؛وال يشرع لنا أن نتمىن املوت نتمىن املوتال حنن ألننا  ؛وهذا ما يصح وهذا ال يصح ؟أيضا

واإلنسان يتمىن أن  اهللا ميد بعمله بعمره على زيادة عمل صاحل يستفيد به وال  ) من طال عمره وحسن عمله

املعىن الذي حنى إليه ابن كثري قوي جدا حقيقة هذا و وهلذا  ؛لو هو من أتقى الناس ما متىن املوت ،يتمىن املوت



والذين أخذوا بظاهر السياق قالوا نأخذ به ألن املقام مقام  ؛لكنه قوي قوي جداو وإن كان خيالف ظاهر السياق 

نوه أنتم هم برادين علينا بقوهلم متاملوت ولو تنني أم لن يفعلوا وهم ما هم مب ،حتدي قد علم اهللا أم مل يفعلوا

فأما قولنا هذه القضية قضية خاصة  ؛ولن يقولوا أيضا لنا متنوه ،نعم؟ فهم املدعون وقد علم اهللا أم لن يتمنوه

هو  الثاينلكن و  )) يتمنوه مول ((اهللا يقول:  ؛حتدث اهللا عنها وأخربنا ماذا تكون النتيجة بدون أن يقع األمر

أا أخذ مبا يقتضيه ظاهر القرآن ونقول هذه قضية معينة أخرب اهللا نأخذ؟ فأيهما ن )) وال يتمنونه أبدا ((: اآلية

   أو نأخذ مبا يؤيد املعىن العام الذي ذهب إليه ابن كثري.لن تكون 

  ؟ما هو سبب نزول اآلية: الطالب      

  . نزول ال، ما ذكروا سبب سبب نزول واما ذكر   الشيخ :

ومن املعلوم أن ابن ظاهر كالمه أنه يف املباهلة ابن عباس ظاهر كالمه أنه يف املباهلة بن عباس ا عن اتفسري ذكروا 

يف التفسري وقد دعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم  معتمدلتفسري ألنه صحايب و يف اعباس رضي اهللا عنه يرجع إليه 

: الطالب                                                                                أن يعلمه اهللا التأويل .

  ........؟

مع آخر ألن هذا املباهلة مع النصارى اليت ذكرت يف آل عمران مباهلة  قأي نعم تكون مباهلة بطري  الشيخ :

أما هؤالء  ؛ملباهلة ولكنهم أبوا واستسلموا ورضوا باجلزيةا طلب منهم النصارى الذين ذكروا يف عيسى ما ذكروا ف

    فهي املباهلة مع اليهود

  أما جيوز متين املوت؟          الطالب:

نزل به وإن كان ال محالة فليقل  لضرال يتمنين أحدكم الموت  (يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  الشيخ :  

     .) وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي لي اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا

   وإذا خشي الفتنة؟  الطالب:

وال يقول  ) عبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتونباللهم إن أردت  (أما إذا خشي الفتنة فيقول:   الشيخ :

قذ اهللا على أيديه أناسا لوال وجوده بينهم ما نأمتين يعين أنه ما يدري قد يكون بقاءه يف الفتنة خريا له ولغريه قد ي

  ، ) غير مفتونفاقبضني إليك  يقول ( ؛أنقذوا

  : ..........؟الطالب

ال بعد إفيقيد املوت بكونه غري مفتون سواء اآلن و  ) فاقبضني إليك غير مفتون هذا الكالم  (يقول   الشيخ :

   زمان .



 ؟                                                                                           ...باهلةامل ما هي الطالب: 

       كم وأنفسنا ء نا ونسانساءكم و ء نا وأبناءندع أبنافقل تعالوا  (( اهللا: لااملباهلة مثل ما ق الشيخ :

أو الكاذب ، ويدعون اهللا سبحانه وتعاىل بأن الكاذب عليه لعنة اهللا ]الفريقني[)) جيتمعون هؤالء  وأنفسكم

ة للبالء ولذلك ما ينبغي لإلنسان أن ضأو الكاذب عليه يكون كذا وكذا نعم؟ وهي يف احلقيقة املباهلة عر  ،ميوت

سالم نعم إذا كان ذلك يف مصلحة اإل ،إال إذا كان ذلك يف مصلحة اإلسالمأن يباهل ما ينبغي لإلنسان  ،ليباه

                                           إن صح ...اهلته.بمن شاء  :مسألة العول وقالأنكر وهلذا ابن عباس رضي اهللا عنه  ؛ال بأس

  ........؟: الطالب

لكن  ؛ى أن املراد يتمنون املوت بدون مباهلة نعم؟ ظاهر اللفظدل علتنا سياق اآلية واليت بعدها حنن قل: الشيخ 

   اآلخرة لنا فتمنوا.الدار معىن الذي ذكر ابن كثري وهو أم قد حيتجون علينا ويقولون أنتم أيضا تقولون إن 

وابن كثري قدر شيء بني الفعل واجلواب  يعين:  فيه جواب للشرط)) حرف الفاء  فتمنوا قوهلم: (( الطالب:   

                                                                                                 فنبتهل مث يتمىن . . ؟ 

  فتمنوا املوت عن طريق املباهلة ، نعم؟ أقولأي فتمنوا املوت عن طريق املباهلة: الشيخ 

  اهلةباملين مباهلة متين بعد يع  الطالب:

 ،اللهم من كان منا كاذبا فأمته مثال :فيقول مثال ؛التمين هو من صيغة املباهلة من صيغة املباهلة التمين:الشيخ 

  فيقول متنوا املوت يعين فباهلونا بتمين املوت.، املباهلة ا معىنهذ ؛أو فيموت

    . الراجحالطالب:

اإليراد الذي ذكره  أن فهل نأخذ بظاهر اللفظ ونقول ؛ظاهر اللفظ واملعىن على كل حال عندنا اآلنو  : الشيخ

فهم مل يقولوا  ؛فيقول لكم متنوهقال اهللا ما  ،يقولون لنا متنوا اهللا أخربنا بأم لن يتمنوه ولن ابن كثري مدفوع بأن

الوا للمسلمني متنوا املوت يف هذا يعلمون إم لو ق اليهود ،ذلك لن يلهموا إياه نعم؟ ألم يعلمون اليهود الحظوا

 ؛ومل يتمنوه أيضا هم ،يقولوا للمسلمني متنوا املوت ؟ يتمنون وال يهمهم نعم؟ فلذلك لنال الإتمنون و ياملقام 

   . يكون البقاء على ظاهر اللفظ أوىل والعلم عند اهللا نعم ،فيكون البقاء على ظاهر اللفظ يكون أوىل

                       ؟                                               . ).......(: عليه وسلم قالأن النيب صلى اهللا  الطالب:

يعين  )) فتمنوا الموت ((على ظاهر اللفظ أن املراد ما أدري حديث أو ما أدري؟ الصحيح يكون يدل : الشيخ 

   حقيقة بدون مباهلة أي نعم.

  . ؟....: الطالب  



  متين الشهادة غري ،ال ال: الشيخ 

  : ..........؟الطالب

نعم متين الشهادة ما  ؛أن يستعجل املوتبألن متين الشهادة أن ميوت اإلنسان على صفة معينة ما هو  :الشيخ

   ..يف سبيل اهللا.... يستلزم متين املوت وإمنا معىن متين الشهادة أن متوت على صفة معينة .

ألم يعلمون أم لو أوردوا ذلك  ؛نو يك القرآن ونقول إيرادهم علينا لنهر إذا نرجح ظاعلى كل حال طيب   

 ،ألم يعلمون حقيقة األمر أن اآلخرة ملن؟ للمسلمني قصود إقامة احلجة لكنهم لن يفعلواألن امل ؛علينا لتمنيناه

م وأنه رسول رب هءرفون أبناعألم يعرفون النيب صلى اهللا عليه وسلم كما ي ؛يعلمون أن اآلخرة للمسلمني

لكنهم حسدا كما قال اهللا تعاىل  ؛العاملني وأنه جاء باحلق فهم يعلمون ذلك ويعلمون أم هم أيضا على باطل

                                                            .))بغيا أن ينزل اهللا من فضله على من يشاء من عباده  أخرى: ((يف آية 

إن كانت فتمنوا إن كنتم هذا شرط  ،)) هذا شرط يف شرط فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قال اهللا تعاىل: ((

ألن الصادق يكون الصدق أوال يف  )) صادقين ((ال الثاين؟ الثاين هو األول ؟ إاألول و  ؟ا السابقمأيه ؛يف شرط

وهكذا كلما دخل شرط يف شرط فإن الثاين هو األول مثل قول  ؛مث اإلثبات أن اآلخرة هلم مث متين املوت ،دعواهم

                                    ." انها كرمز عز  منا معاقل عروا تجدوا  ذإن تستغيثوا بنا إن ت"        الشاعر: 

أنكم إذا ذعرمت  املعىن فيصريال ال؟ إالذعر قبل االستغاثة و   وين الشرط يف الشرط ؟ إن تستغيثوا بنا إن تذعروا

    فاستغثتم بنا وجدمت معاقل عز ذاا كرم

  : .........؟الطالب

إقامة احلجة باخلصم إفحام  ال الشرط الثاين على الصحيح ما حيتاج إىل جواب يف مثل هذا الرتكيب.: الشيخ 

بما أنزل هللا قالوا نؤمن وإذا قيل لهم آمنوا  (( .....)) فلم تقتلون أنبياء اهللا (( ه:على قول ؛عليه من فعله 

   )) بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم

وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل اهللا قالوا نؤمن بما أنزل علينا  (( تعاىل: قال اهللا ،أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  )) اهللا من قبل إن كنتم مؤمنينويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء 

  ألم يقولون ال نؤمن إال مبا أنزل علينا . ؛عتو اليهود وعنادهم :يستفاد من هذه اآلية الكرمية  

قالوا نؤمن  ((شبها من اليهود الذين  يهمن املقلدين فإن ف هالفائدة الثانية: أن من خالف احلق من أجل متبوع

ال أنا مذهيب كذا قلنا له إن فإذا قيل لشخص مثال هذا هو حكم اهللا وق )) هبما أنزل علينا ويكفرون بما وراء



شبهة من اليهود سواء مذهبه حنفيا أو حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو ظاهريا كل من بني له احلق وقال أنا  فيك

  ال أتبعه فيه شبه منهم .

  الفائدة الثالثة: ذم من ال يؤمن باحلق.

  ب قبول احلق من كل من جاء به.والفائدة الرابعة: وجو 

وجه ذلك؟ أن اهللا أقام على هؤالء اليهود احلجة أقام  ؛حام اخلصم بإقامة احلجة عليه من فعلهفالفائدة اخلامسة: إ

فهل ألم قالوا نؤمن مبا أنزل علينا وهم قد قتلوا أنبياء اهللا الذين جاءوا بالكتاب إليهم  ؛احلجة عليهم من فعلهم

قل  ((قال وهلذا  ؛ال ال؟ ليس حبق ألم لو كانوا مؤمنني حقيقة ما قتلوا هؤالءإنؤمن مبا أنزل علينا و قوهلم حق 

  )). فلم تقتلون أنبياء اهللا من قبل إن كنتم مؤمنين

يعين رسله إذا أم قتلوا  )) فلم تقتلون أنبياء اهللا ((ألن قوله:  ؛أيضا: أن الرسول يطلق عليه النيب الفوائدومن 

  ن بلغهم الرسالة .م

فإن  )) إن كنتم مؤمنين ((وفيها أيضا دليل على أن اإلميان يقتضي قبول احلق من كل من جاء به لقوله: 

   الواجب عليكم أن ال تقتلوهم بل تقبلوا منهم .

  ))  ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمونمث قال اهللا تعاىل : (( 

اختذوا العجل  ،؟ جاءهم موسى بالبيناتيا صاحلوجه ذلك  ؛ية أيضا إقامة الربهان على عناد اليهوديف هذه اآل

  إهلا. 

  الفائدة الثانية: سفاهة هؤالء اليهود مباذا يا عبد الكرمي ؟

   ....ألم رأوا احلق مثجاءهم بينات  : الطالب

يعين هذا  ا؛ نعمباختاذهم العجل إهل؟ عندهم رشدفاهتهم وأم ما سيعين هذا دليل على عتوهم لكن  :الشيخ

  السفه عجل تتخذه إهلا نعم؟.

ها من اإلعراب ويش حمل ؛الفائدة الثالثة: أن هؤالء اليهود عبدوا العجل عن ظلم ما هو عن جهل بل هم ظاملني

  نعم. )) اتخذتم ((؟ من فاعل حال  ؟جلملةا

؟ لقوله اغتنموا  غامنلقوله: ؟  فرصة غياب موسى مما يدل على هيبتهم لهالفائدة الرابعة: أن هؤالء اليهود اغتنموا 

  فرصة غيابه ألم يهابونه

  : .........الطالب

  من اآلية؟ا من أين أخذ الشيخ



  غريهامن آية  أخذا : الطالب

  ؛آية غري هذهنعم؟  :الشيخ 

  ))  من بعده ((: الطالب

   يعين من بعد موته طيب. )) بعدهمن  (( :نعم من بعده، لقوله  :الشيخ 

وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا مث قال اهللا تعاىل: ((  

   ))  وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به إيمانكم  إن كنتم مؤمنين

  يا مصطفى؟    تؤخذ من أين ؛امليثاق على بيين إسرائيل باإلميانيستفاد من هذه اآلية: أن اهللا أخذ 

  ..........:الطالب

  ؟  عبد اهللا ؛آنافهم يل ما آمنوا إال عن كره ورغما عنالفائدة الثانية: أن بين إسرائ الشيخ:

  .))  ورفعنا فوقكم الطور ((من قوله: اآلية  : الطالب

  عبد الرمحن؟ ؛الفائدة الثالثة: بيان قدرة اهللا عزوجل)) . ورفعنا فوقكم الطور (( الشيخ

  رفع اجلبل فوقهم  الطالب:

وأنه سبحانه وتعاىل قادر على خرق  ،الفائدة الرابعة: دليل على أن أمر الكون كله بيد اهللا عزوجلفوقهم  :الشيخ

  حممد؟ ؛العادات

   )) ورفعنا فوقكم الطور ((من قوله: : الطالب 

  ألن هذا خارق للعادة مما يدل على أن األمر كله أمر الكون بيد اهللا عزوجل. :الشيخ

  ؟حجاجمن أين نأخذها  ؛والفتور ومن فوائد اآلية: وجوب تلقي شريعة اهللا بالقوة دون الكسل

  ...... :الطالب

فإن  )) بقوةما آتيناكم خذوا  ((قوله:  ))؛ واسمعوا قالوا سمعنا وأشربوا في قلوبهم العجل ((:  الشيخ

  مية ال بالفتور والكسل.اإلنسان شريعة اهللا بالقوة والعز  الواجب أن يتلقى

  ؟  .. . .شيخ اهللا أعطاهم قوة وال هم  الطالب: 

  . يعين معىن تقبلوا هذه شريعة اهللا بقوة والنشاط )) خذوا ما آتيناكم بقوة (( ،ال : الشيخ

يان عتو بآدم من أين نأخذ؟  ؛ما جتد آية إال جتد فيها هذه الفائدةومن فوائد هذه اآلية: بيان عتو بين إسرائيل 

  بين إسرائيل؟ 

  بقوة : الطالب



  بقوة؟ ال يا أخي  : الشيخ

  )) قالوا سمعنا وعصينا (( الطالب:

 عذروا وهذا أبلغ ما يكون يف العتو والعياذ باهللا لو ما مسعوا كان يقال  )) قالوا سمعنا وعصينا (( : الشيخ

  . )) قالوا سمعنا وعصينا ((جبهلهم لكن 

ابراهيم؟ أن السمع نوعان مسع  ؛من أين نأخذ ؛إدراكومسع  ،ومن فوائد اآلية: أن السمع نوعان: مسع استجابة

  االستجابة ومسع اإلدراك؟ 

  )) واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا ((قوله :  الطالب:

  طيب أيهما سنأخذ اإلجابة؟   الشيخ :

    )) نأخذ منه اإلجابة سمعنا(( :قوهلم من الطالب:


